


BIZNES LUBI INNOWACJE

SQ Business Center to nowoczesny budynek klasy A. 

Jego futurystyczna forma, wysoki standard wykończeń, 

zastosowane rozwiązania, a także zielony taras o powierzchni 80 

m2 wyróżniają go na tle otaczającej infrastruktury Wrocławia, 

tworząc przestrzeń przyjazną dla biznesu, w której praca staje się 

przyjemnością. Usytuowany w pierwszej linii ulicy Legnickiej 

– jednej z głównych arterii wylotowych miasta, zapewnia 

doskonałą komunikację z lotniskiem, a także z centrum.

SQ Business Center – nieograniczone możliwości.
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BIZNES 
NIGDY NIE STOI W MIEJSCU
Biznes nigdy nie śpi i zawsze jest w ruchu. Taksówka w drodze 

na lotnisko, biznesowy lunch, a nawet fitness “po pracy” – to tam 

toczą się najważniejsze dyskusje i podejmowane są ważne 

decyzje. SQ Business Center dotrzymuje Ci kroku, dzięki 

lokalizacji, która jest Twoim asem w rękawie.

Usytuowanie budynku przy ulicy Legnickiej- głównej arterii 

wylotowej miasta – pozwala na szybką komunikację z całym 

miastem, a także z lotniskiem, które otwiera Twój biznes na świat.



Od ponad 30 lat wspieramy polski biznes.

Blisko 3100 zrealizowanych inwestycji. Członek Polskiego Związku 

Firm Deweloperskich. Certyfikat Dewelopera przyznawany przez 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Solidna Firma, 

Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Złoty Płatnik 2014,  nagrody Gazel 

Biznesu przyznawane przez Puls Biznesu, tytuł Diamentu Forbesa 

w latach 2012 i 2015, tytuł Budowa Roku 2014 i 2015 

przyznawany przez Polski Związek Inżynierów i Techników 

Budownictwa. Prezes firmy Marek Antczak został wyróżniony 

Złotym Krzyżem Zasługi RP.

INWESTOR
GENERALNY WYKONAWCA



INFO
liczba kondygnacji   9

powierzchnia biurowa   4432,65 m2

powierzchnia usługowa na parterze 461,32 m2

liczba wind    2

wysokość kondygnacji   3,55 m

wysokośc kondygnacji biurowych 3,30 m

przestrzeń typu openspace

kontrola dostępu

monitoring

klimatyzacja

parking podziemny i naziemny

parking rowerowy

zielony taras na dachu

reprezentacyjne lobby

DANE TECHNICZNE



KONDYGNACJA  1 

0.01 przedsionek
0.02 komunikacja 
0.03 klatka schodowa 
0.04 wc niepełnospr. i damski
0.05 przedsionek 2  
0.06 przedsionek wc
0.07 wc męski

0.08 pow. usługowa 1

0.09 pow. usługowa 3

0.10 recepcja

   RAZEM:   

 pow. lokali usługowych 

19,00 m2

14,18 m2

4,53 m2

4,56 m2

2,88 m2

2,14 m2

3,91 m2

175,50 m2

0.09 pow. usługowa 2 96,62 m2

146,85 m2

43,35 m2

546,67 m2

452,20 m2

 pow. wspólne 93,95 m2



2-8.01 powierzchnia biurowa

2-8.02 komunikacja 

2-8.03 klatka schodowa 

2-8.04 wc niepełnospr. i damski
2-8.05 przedsionek  
2-8.06 przedsionek wc
2-8.07 wc męski

   RAZEM:   

 pow. lokali biurowych 

563,04 m2

14,18 m2

4,53 m2

4,56 m2

2,88 m2

2,14 m2

3,91 m2

590,71 m2

 563,04 m2 
 pow. wspólne 27,67 m2

KONDYGNACJE od 2 do 8 KONDYGNACJA  9 9.01 powierzchnia biurowa

9.02 komunikacja 

9.03 klatka schodowa 

9.04 wc niepełnospr. i damski
9.05 przedsionek  
9.06 przedsionek wc
9.07 wc męski

   RAZEM:   

 pow. lokalu biurowego 

270,01 m2

14,18 m2

4,53 m2

4,56 m2

2,88 m2

2,14 m2

3,91 m2

297,68 m2

270,01 m2 
 pow. dodatkowe 27,67 m2



A powierzchnia biurowa

2-8.02 komunikacja 

2-8.03 klatka schodowa 

2-8.04 wc niepełnospr. i damski
2-8.05 przedsionek  
2-8.06 przedsionek wc
2-8.07 wc męski

   RAZEM:   

 pow. lokali biurowych 

281,52 m2

B powierzchnia biurowa 281,52 m2

14,18 m2

4,53 m2

4,56 m2

2,88 m2

2,14 m2

3,91 m2

     pow. wspólna 27,67 m2

590,71 m2

 563,04 m2 
 pow. wspólne 27,67 m2

KONDYGNACJE od 2 do 8

27,67 m2

połowa piętra

A. 281,52 m2

B. 281,52 m250%



KONDYGNACJA  -1 -1.01 garaż
-1.02 komunikacja 
-1.03 klatka schodowa 
-1.04 pom. gospodarcze
-1.05 komunikacja 2  
-1.06 pom. gospodarcze 2
-1.08 rozdzielnia
-1.09 węzeł cieplny
-1.11 hydrofornia/wodomierz

   RAZEM:   

581,63 m2

12,97 m2

5,74 m2

17,50 m2

11,14 m2

26,34 m2

12,00 m2

21,21 m2

29,86 m2

718,39 m2




